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Um Novo Século de Luz  

Ah! Eu queria tanto, como eu queria, 

que a natureza continuasse 

vertendo Amor por toda a Terra. 

Fazendo dos campos verdejantes um tapete de cores. 

Onde a criança caminhasse entre flores 

Sem temores... 

 

Ah! Eu queria tanto, como eu queria, 

que em cada favela, em cada vila, 

todas as crianças tivessem guarida. 

No coração do homem... 

Operário ou empresário, 

para nele encontrar... 

Nem que fosse um cantinho, 

para falar de seus sonhos, 

que eles não são quimera, 

que alguém pode fazer dele 

Eterna primavera... 

 

Ah! Eu queria tanto, como eu queria. 

Que ninguém chorasse mais a partida... 

Do filho querido que a morte levou. 

Que descobrisse no Evangelho... 

Que um lugar existe. 

É um mundo tão belo! 

Nos braços ternos de alguém... 

É recebido ele... 
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Com anelo! 

 

Ah! Eu queria tanto, como eu queria, 

que o Século vinte e um... 

Fosse o século de luz. 

Que todos nele se iluminassem, 

para que o Amor... 

Em todos despertasse... 

 

Ah! Eu queria tanto, como eu queria, 

que todos vivessem em paz. 

E na Terra toda. 

Esta paz reinaria... 

Demonstrando a você, irmão... 

Que é também capaz... 

De construir o século de luz, 

Vivendo realmente... 

O grande amor de Jesus. 

Ah! Como eu queria...   

                                           MEIMEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

“Auxilia aos outros, tanto quanto puderes. Cada pessoa que hoje te 

encontra talvez seja amanhã a chave de que necessitas para a 

solução de numerosos problemas. ” 

Chico Xavier 

 
 

 Assistes à revolta. A violência te atinge. Mas o que importa é teu perdão. 

 Observas o orgulho. A arrogância te machuca. Mas o que importa é tua 

humildade. 

 Reparas a inveja. O despeito te constrange. Mas o que importa é tua paz. 

 O importante não é o que os outros pensam, falam ou fazem contigo. O que 

realmente importa é tua atitude.                                                                         

Bezerra de Menezes 

                                                                                                                                
                                                                                                    
 

Família: é aqui que tudo começa! 

Raiva: se acontecer, que seja pouca... 

Desespero: para quê? 

Paciência: o máximo possível. 

Lágrimas: enxugue todas. 

Sorrisos: os mais variados. 

RECEITA DE VIDA 



Paz: em grande quantidade. 

Perdão: à vontade. 

Desafetos: se  possível  nenhum. 

Esperança: não perca jamais. 

Coração: quanto maior, melhor. 

Amor: pode abusar. 

Carinho: essencial. 

 

Modo de preparar 

 

Reúna sua  FAMÍLIA e seus amigos. 

Esqueça os  momentos de RAIVA e DESESPEROpassados. 

Se precisar, use toda a sua PACIÊNCIA. 

Enxugue as LÁGRIMAS e a substitua por SORRISOS. 

Junte a PAZ e o PERDÃO e ofereça aos seus DESAFETOS. 

Deixe a ESPERANÇA crescer em seu CORAÇÃO. 

Nem sempre os ingredientes da vida são gostosos, portanto, saiba 

misturar todos os temperos que ela oferece e faça dela um prato de 

raro sabor. 

Deste modo, prepare sua melhor receita de vida e nunca economize 

no amor e no CARINHO. 

No final, tenha certeza que você dirá: 

COMO VALE A PENA VIVER!!! 



   
 

“Deus, não consintas que eu seja o carrasco que sangra as ovelhas, nem uma 
ovelha nas mãos dos algozes. 
Ajuda-me a dizer sempre a verdade na presença dos fortes, e jamais dizer 
mentiras para ganhar os aplausos dos fracos. 
Meu Deus, se me deres a fortuna, não me tires a felicidade; 
Se me deres a força, não me tires a sensatez; 
Se me for dado prosperar, não permitas que eu perca a modéstia, conservando 
apenas o orgulho da dignidade. 
Ajuda-me a apreciar o outro lado das coisas, para não acusar meus 
adversários com mais severidade do que a mim mesmo. 
Não me deixas ser atingido pela ilusão da glória, quando bem-sucedido, e nem 
pelo desespero, quando derrotado. Lembra-me que a experiência de uma 
queda poderá proporcionar uma visão diferente do mundo. 
Ó Deus! 
Faze-me sentir que o perdão demonstra força, e que a vingança é prova de 
fraqueza. 
Se me tirares a fortuna, deixa-me a esperança. 
Se me faltar à saúde, conforta-me com a graça da fé. 
E quando me ferir a ingratidão e a incompreensão dos meus semelhantes cria 
em minha alma a força da desculpa e do perdão. 
Finalmente Senhor, se eu Te esquecer, Te rogo que nunca Te esqueças de 
mim!! 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRECE ÁRABE 

 



 
 

A verdadeira convicção só se adquire pelo estudo, pela reflexão e por uma observação  
contínua.  
 
Assim, a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que 
se deve crer.  

Para crer, não basta ver, é necessário compreender. 
 
Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas 
da humanidade. 
 
Portanto, a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos com que vençamos os 
obstáculos nas pequenas e grandes coisas. 
 
                                                                                                           ALLAN KARDEC 

 

A tua vida possui um alto significado. Descobrir o sentido da existência e para que 

te encontras aqui, eis a tua tarefa principal.  

Muitos indivíduos, por ignorância, colocam os objetivos que devem alcançar nas 

questões materiais e, ao consegui-los, ficam entediados, sofrendo frustrações e 

tão infelizes quanto àqueles que nada lograram.  

Se observas a questão espiritual da vida, a necessidade de te iluminares com o 

pensamento divino, toda a tua marcha se realizará segura e frutuosa.  

Ninguém pode sentir-se completado, se não estiver em constante ligação com Deus, 

a Fonte Geradora do Bem.  

Pensa nisso e segue o rumo da vida permanente.  

                                                                                         

                    Joanna de Ângelis 

FÉ 

 

A TUA VIDA 

 


